KLASA: 214-01/10-01/0016
URBROJ: 2181/01-01-11-07
Split, 30. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
prijenosu prava vlasništva vatrogasnog vozila na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita
1. Grad Split prenosi, bez naknade, pravo vlasništva vatrogasnog vozila tipa: tehničko
teško s kranom, interni tip M, broj šasije: WDB9763631L394992, na Javnu
vatrogasnu postrojbu Grada Splita kao krajnjeg korisnika, za potrebe operativnog
djelovanja.
Predmetno vozilo predano je u posjed i na privremeno korištenje Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Grada Splita dana 20. srpnja 2009. godine.
2. Grad Split će vatrogasno vozilo iz točke 1. ovog Zaključka isknjižiti iz
knjigovodstvenih evidencija Grada Splita, a Javna vatrogasna postrojba Grada Splita
istovremeno uknjižiti predmetno vozilo u odgovarajuće materijalne i financijske
evidencije.
3. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita dužna je u roku od 30 dana registrirati
vozila na svoje ime a postojeće registarske pločice sa prometnim dozvolama vratiti
MUP-Odjel prometne tehnike, Zagreb.
4. Zadužuju se Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima, Odsjek zaštite
i spašavanja i Upravni odjel za financije za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, Hercegovačka 18, Split
2. Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
pročelniku Tomislavu Bočini, ovdje
3. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Upravni odjel za financije, Mirjani Bušić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0169
URBROJ: 2181/01-01-11-27
Split, 30. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i
11/10) i članka 13. stavka 3. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011.
godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. studenoga
2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o odbijanju prigovora SGM informatika d.o.o iz Splita, Ljubićeva 16, protiv Zaključaka o
odabiru korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godine
Odbija se prigovor SGM informatika d.o.o. kao neosnovan.
Obrazloženje
Na temelju Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011. godini
(„Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11), raspisan je Natječaj o uvjetima za dodjelu potpora
malom gospodarstvu u 2011. godini, te je trgovačko društvo SGM informatika d.o.o iz Splita,
Ljubićeva 16, dana 30. rujna 2011. godine podnijelo zahtjev za za dodjelu potpore.
Uvidom u dokumentaciju naprijed imenovanog podnositelja zahtjeva utvrđeno je da ista sadrži
nepravilnosti. Naime, Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, a koju je podnositelj
zahtjeva bio dužan dostaviti sukladno članku 10. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini, je netočno popunjena jer u istoj podnositelj zahtjeva nije naveo da je
2010. godine bio korisnik državne potpore male vrijednosti koju je odobrio Grad Split. Izjava o
korištenim državnim potporama male vrijednosti je obrazac koji podnositelji zahtjeva za dodjelu
potpora popunjavaju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te ovjeravaju kod javnog bilježnika
iz razloga utvrđivanja ukupne vrijednosti potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju pojedinom
poduzetniku tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, budući da, sukladno Odluci o objavljivanju
pravila o potporama male vrijednosti („Narodne novine”, broj 45/07), iznos istih ne smije premašivati
200.000 EUR po poduzetniku za promatrano razdoblje. Slijedom navedenog, dostavljenu Izjavu o
korištenim državnim potporama male vrijednosti, ne može se smatrati istinitom, stoga zahtjev za
dodjelu sredstava potpore SGM informatika d.o.o. nije prihvaćen.
SGM informatika d.o.o. dana 22. studenog 2011. godine je podnijelo prigovor protiv Zaključka o
odabiru korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu

u 2011. godini, („Službeni glasnik Grad Splita“, broj 37/11) kojem navodi (cit.) “Očigledno je kako se
radi o nenamjernom propustu. Naime iz samog naziva izjave zaključili smo kako je potrebno uvrstiti
samo “državne” potpore, a ne i onu koju nam je dodijelila lokalna samouprava, odnosno Grad Split.”
(cit. završen).
Prigovor nije osnovan.
Budući da u članku 2. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011.
godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) stoji da potpore koje se odobravaju i dodjeljuju
na temelju Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011. godini se smatraju
državnim potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju
pravila o potporama male vrijednosti koje u razdoblju od tri fiskalne godine ne smiju prijeći iznos od
200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, podnositelj zahtjeva ne može se opravdati neznanjem da
se radi o državnim potporama. Što više, Pravilnik o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu
u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) za cijelo razdoblje trajanja Natječaja bio
je objavljen na web stranici Grada Splita zajedno sa svim potrebnim obrascima za podnošenje
zahtjeva za dodjelu potpora i brojem telefona za sve informacije.
Također, sukladno članku 9. stavak 5. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11), naknadne nadopune
tražene dokumentacije nisu dozvoljene, te je temeljem članka 13. Pravilnika o uvjetima za dodjelu
potpora malom gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) riješeno kao
u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske sukladno članku 77. a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08
i 36/09). Upravni spor pokreće se tužbom koja se Upravnom sudu Republike Hrvatske podnosi u roku
od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. SGM informatika d.o.o. iz Splita, Ljubićeva 16, /nova adresa: Split, Grge Novaka 22,
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnici Željki Kerum, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/00305
URBROJ: 2181/01-01-11-07
Split, 30. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o osiguranju sredstava društvu „Picigin Bačvice“
za promociju monografije „Bačvice-raj na zemlji“
1. U Zaključku o osiguranju sredstava društvu „Picigin Bačvice“ za promociju
monografije „Bačvice-raj na zemlji“ („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 36/11)
mijenja se točka 1. na način da se riječi i brojke: „od 28. do 30. listopada“
zamjenjuju riječima i brojkama: „od 25. do 27. studenog“.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Ekološkom društvu „Picigin Bačvice“, Split, Uvala Bačvice bb
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnici Željki Kerum, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/174
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 30. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30.
studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Mreži udruga osoba s invaliditetom Dalmacije
za završnu svečanost projekta „Dodir dobrote“
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstava Mreži udruga osoba s
invaliditetom Dalmacije u visini od 5.000,00 kuna za organizaciju završne svečanosti
projekta „Dodir dobrote“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2 Odsjek za psihosocijalnu i
zdravstvenu zaštitu, gl. program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se na
žiro račun 2330003-1100358221 otvoren kod Splitske banke za Mrežu udruga osoba s
invaliditetom Dalmacije OIB: 62105951124, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije sklopiti će se
Ugovor o sponzorstvu.
4. Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka
namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama opisno izvješće 15 dana nakon
realizacije humanitarne večeri.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije će dodijeljena sredstva vratiti u
Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Mreži udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, Kliška bb, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
4. 4.Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/01044
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 30. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine u Marmontovoj ulici
Kukuriku koaliciji
1. Grad Split daje na privremeno korištenje javnu površinu u Marmontovoj ulici
nasuprot RK Zara, Kukuriku koaliciji za dane 30.11. i 02.12. 2011. godine radi
postavljanja štanda u svrhu organiziranja izbornih aktivnosti.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhiva, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/0483
URBROJ: 2181/01-01-11-36
Split, 30. studenoga 2011. godine
Na temelju članaka 253., 255. i 265. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09 i
61/11) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i
11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita
1. Usvaja se Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita koji je
prilog ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
2. Kolektivni ugovor iz točke 1. ovog Zaključka potpisuje se na razdoblje od četiri (4)
godine.
3. Kolektivni ugovor iz točke 1. ovog Zaključka stupa na snagu danom potpisa, a
primjenjuje se danom objave u Službenom glasniku Grada Splita.
4. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu na praćenje i realizaciju
ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, tajnici Ljubici Pilić,
Kneza Mislava 20, 10000 Zagreb
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Milivoju Hekmanu, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Arhiva, ovdje

